املدرسة االبتدائية مولن برغ
هانوفر ٢٠٢١-١-٢١

االهالي األعزاء ملدرسة مولن برغ !
مــن خــالل مــعلمة او مــعلم الــصف تــم اعــالمــكم عــن رســالــة الــوزيــر املــتعلقة بــجائــحة كــورونــا و املــتغيرات الــحالــية حـتى تـاريـخ
 ٢٠٢١-٢-١٤شـباط ٠لـالسـف ارتـفاع عـدد االصـابـات وعـدم الـقدرة عـلى تـقيم الخـطر مـن تـحول الـفيروس كـان مـن الـضرورة
مجددا ايقاف التدريس املباشر ) الحضور ( الى املدرسة ولهذا في الحاالت الكثيرة سيعود ) التعلم من البيت (٠
لذلك سيتم تأجيل توزيع شهادات نصف السنة ٠
اذا كـان طـفلكم يـتعلم عـن طـريـق الـتعلم املـباشـر )الـحضور ( الـى ااملـدرسـة سـياخـذ شـهادة نـصف الـسنة فـي نـهايـة االسـبوع
الـقادم ) حسـب املجـموعـة املـتواجـد بـها يـوم الخـميس او يـوم الجـمعة( ٠كـل االخـريـن سـياخـذون شـهادات نـصف الـسنة عـندمـا
يبدا التعلم في املدرسة اي في اول يوم للدوام في املدرسة ٠
املعلومة التالية كان بودي ان اعطيكم أيها بشكل اخر لكن جائحة كورونا جعلت ذلك صعبا.
مـن تـاريـخ  ٢٠٢١-٢-١سـوف يـنتهي عـملي كـمديـرة مـدرسـة مـولـن بـرغ وانـتقل الـى عـمل جـديـد فـي املـكتب
االقليمي للمدارس والتعليم٠السيدة رولند ستكون املديرة النائبة املفوضة للمدرسة ٠
كــان هــذا الــقرار صــعب عــلي لــلغايــة  ،النــني قــمت بــإدارة مــدرســة مــولــن بــرغ بــكل مــحبة بــمساعــدة زمــيالتــي و زمــالئــي ،وانــتم
كـأهـالـي واطـفالـكم الـرائـعون والـكثير مـن الـدعـم الـذي عـاد بـنفع عـلى املـدرسـة مـنها مـشاركـة مـدرسـتنا فـي الـبرنـامـج االقـليمي
لــندرزكــسن املــدرســة اإليــجابــية وايــضا قــرار تجــديــد بــناء املــدرســة فــي ذلــك الــوقــت وجــدت الــدعــم الــكافــي مــن مــفتشية املــدارس
وقداصبح من خالل ذلك عمل مثمر وجيد ٠
لهـذا انـا فـرحـانـة طـبعا لـلقيام بـالـوظـيفة الجـديـدة  ،ملـساعـدة املـدارس فـي تـطويـر الـبرامـج املـدرسـية ودعـمهم مـن خـالل خـبرتـي
التي حصلت عليها في السنوات االخيرة ٠

سيبقى الوقت الذي قضيته في مدرسة مولن برغ من من اجمل الذكريات في ذاكرتي ٠
وأي ً
ـضا مـساهـمتكم و دعـمكم الـكبير فـي كـثير مـن املـجاالت فـي كـل االوقـات والـثقة املـتبادلـة و املـشاركـة والـتعاون مـعكم لـكل
هذه االمور اشكركم من كل قلبي ٠
في هذه االوقات املضطربة اتمنى لكم دوام الصحة !
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